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як категорія включає в себе сукупність конкретних елементів, що на практиці 
реалізуються у суспільних відносинах за допомогою відповідного механізму.  

Таким чином, основними засобами адміністративно-правового забезпе-
чення публічно-сервісної діяльності органів Національної поліції можна на-
звати: по-перше, інститут оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 
надання публічних послуг суб’єктами звернення; по-друге, інститут юридич-
ної відповідальності суб’єктів надання публічних послуг та інших учасників 
правовідносин у цій сфері; ро-третє, інформаційне забезпечення суб’єктів пу-
блічно-сервісних правовідносин; по-четверте, організаційне забезпечення 
суб’єктів надання публічних послуг. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Проголосивши себе соціальною державою, політика якої спрямована на 
створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного 
громадянина, Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення надання 
якісних послуг населенню. Відомо, що цей процес потребує належного нау-
кового, правового, фінансового, організаційного та кадрового забезпечення, 
розробки відповідних стандартів якості та критеріїв оцінки щодо задоволення 
потреб населення отриманими послугами. Між тим, сьогодні, попри розумін-
ня значущості вказаної проблеми як керівництвом держави, так і науковцями, 
актуальним залишається питання якості надання таких послуг. 

Одним із перших серед вітчизняних дослідників проблемою виділення 
ознак та видів державних послуг став займатися І. Б. Коліушко. На думку 
вченого, під адміністративними послугами необхідно розуміти публічні по-
слуги, які надаються органами виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування та іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане 
з реалізацією владних повноважень.  

Законом України «Про адміністративні послуги» адміністративну по-
слугу визначено як результат здійснення владних повноважень суб’єктом на-
дання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 
спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої 
особи відповідно до закону. В свою чергу державна політика у сфері надання 
адміністративних послуг в Україні базується на принципах: верховенства пра-
ва; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оператив-
ності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних 
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послуг; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості 
документів та процедурних дій; неупередженості та справедливості; доступ-
ності та зручності для суб’єктів звернень. 

Протягом останніх років в Україні юридично та організаційно оформи-
лися система надання адміністративних послуг на місцевому рівні, в основі 
якої знаходяться Центри надання адміністративних послуг, що функціонують 
як структурні підрозділи органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування. Між тим, як свідчать результати проведеного експертного опиту-
вання, рівень якості надання адміністративних послуг в Україні залишається 
достатньо низьким. На основі узагальнення досвіду європейських країн і на-
явних проблем можна визначити такі шляхи підвищення якості надання адмі-
ністративних послуг в Україні: 1) затвердження законодавчо встановленого 
вичерпного переліку адміністративних послуг та відповідних суб’єктів їх на-
дання; 2) затвердження державних стандартів якості надання послуг та про-
ведення постійного державного моніторингу процесу надання послуг та оці-
нювання їх якості; 3) створення механізму вивчення потреб громадян у по-
слугах та задоволеності щодо їх надання; 4) забезпечення участі громадськос-
ті в процесі оцінки якості послуг, що надаються, та прозорості їх надання 
5) впровадження дієвої системи оскарження дій суб’єкта надання послуги; 
6) забезпечення функціонування єдиного державного електронного порталу 
адміністративних послуг та розвиток системи електронних послуг.  

Поглиблення змісту сервісної діяльності суб’єктів публічної адмініст-
рації забезпечило необхідність використання терміну «публічні послуги» (у 
тому числі на нормативному рівні), оцінка якості надання яких становить пе-
рспективний напрям подальших наукових пошуків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

Аналіз нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції надає 
можливість класифікувати суб’єктів, яких держава уповноважує вживати за-
ходи із запобігання і протидії корупції та щодо яких вона окреслює загальні 
напрями здійснення їхніх повноважень, на три групи: 1) суб’єкти із загальни-
ми повноваженнями; 2) суб’єкти зі спеціальними повноваженнями; 3) суб’єк-
ти з повноваженнями учасника антикорупційних заходів.  


